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ARTETERAPIA NO SEDES
Departamento de Arteterapia – Sedes
Rua Ministro de Godói, 1484 – Perdizes – São Paulo/SP
*em breve divulgaremos orientações para inscrições na página do Sedes www.sedes.org.br e
na página do Departamento de Arteterapia no facebook fb.com/departamentoarteterapia

ARTETERAPIA NO BRASIL

Os cursos de Expansão Cultural do segundo semestre de 2017 estão
com inscrições abertas:
- A Arte de Contar e Ouvir Histórias na Contemporaneidade
- Arte Terapia: Noções Básicas em Atelier
- História da Arte e Arteterapia: Vivências em Atelier e Relações com a
História Pessoal
Para mais informações, acesse o site www.sedes.org.br

ATENÇÃO
ARTETERAPEUTAS FORMADOS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
ARTETERAPIA DO INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE
Se você está atuando na área, faça parte do nosso cadastro de profissionais para que possamos
direcionar indicações de atendimento.
Envie um e-mail para arteterapia@sedes.org.br solicitando a ficha de cadastramento.

O Departamento de Arteterapia do
Instituto Sedes Sapientiae, promoveu
no dia 12 de maio, Ateliê "Registros
Pessoais", com Iraci Saviani - artista
plástica, arteterapeuta, professora do curso de
Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae e Maria
Paula Dias – administradora, psicóloga, artista
visual e arteterapeuta.
Nesta oficina o fio condutor foi o resgate de experiências vividas e seus
registros em agendas, livro de artista, cadernos pessoais, esta atividade requer como
proposta um tempo de pausa e reflexão, bem como criação de diálogo e sua releitura
configurando uma ponte entre os tempos e suas emoções.
Estes registros, sejam eles de compromissos, trabalhos, histórias, fatos, viagens, entre
tantos outros, quando lidos novamente propiciam uma tríade de experiências do pensar,
sentir e agir. Nesta pausa e reflexão podem receber novas anotações, figuras, imagens
selecionadas ou ao acaso, reconfigurando os fatos e as memórias que refletem o que foi
vivido e sentido na singularidade de cada um, para estes registros não cabem críticas e nem
julgamentos.
A partir desta proposta os participantes foram convidados a confeccionar um caderno de
registros utilizando materiais como papéis coloridos, fitas, fios, imagens e palavras. Um
verdadeiro deleite e momento pausa e reflexão pessoal e assim surgiram diários que
sinalizam a jornada que se caminha e vivência.

No dia 24 de maio de 2017, o Departamento
de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae
recebeu a arteterapeuta, psicóloga, mestre e
doutora em psicologia clínica pela PUC/SP
Irene Gaeta com a palestra “O Corpo na
Arteterapia – Técnicas Expressivas Coligadas
ao
Trabalho
Corporal”.
Irene nos contou como despertou o interesse pelo tema e como
desenvolveu a metodologia baseada na memória e experiência
corporal, unindo-a com a calatonia para intensificar o relaxamento e
facilitar atingir questões internas para reconhecimento e
transformação. Compartilhou sua experiência com o grupo de
mulheres judias que vivenciaram o holocausto e o processo de
encontro da linguagem artística que as fizessem ficar a vontade para
partilhar suas memórias.
O simbolismo do corpo na trajetória de vida: como trabalhar as marcas do tempo deixadas no
corpo? Irene nos trouxe o que chamou de “cirurgia plástica psíquica, da alma”, ressignificando
essas marcas, mostrando sua experiência de aplicação da técnica nas diferentes etapas da vida e a
importância do acolhimento da arteterapia para facilitar o transformar e o ressiginificar.
Agradecemos por mais este encontro rico que proporcionou aos participantes uma identificação
com suas histórias de vida e provocou reflexões acerca de memórias coletivas e individuais da
atualidade.

O Boletim do Departamento de Arteterapia é produzido bimestralmente. Participe da realização deste
informativo contribuindo com informações, sugestões, dúvidas, dicas, recomendações...
Basta enviar para arteterapia@sedes.org.br

O evento que encerrou as atividades do 1°semestre de 2017 do Departamento de Arteterapia do
Instituto Sedes Sapientiae foi o ateliê “Criando histórias a partir de nossos personagens internos”
da psicóloga, arteterapeuta, escritora e professora do Curso de Especialização em Arteterapia do
Sedes Mônica Guttmann.
Estiveram presentes psicólogos, roteiristas, arteterapeutas, escritores e historiadores para um
encontro com nossos personagens internos de brilho e sombra.
Mônica iniciou o encontro contando a sua trajetória com a arte e a psicologia e mostrando as
possibilidades de transformação quando entramos em contato com as imagens espontaneamente
expressas em um processo criativo.
A base do seu trabalho é a criança interna que habita cada um de nós e a condução do ateliê
facilitou a busca de nossa essência e um diálogo entre nossos personagens. Esse diálogo, escrito,
provocou uma reflexão sobre nossos brilhos, feridas e padrões de comportamento. Todos nossos
personagens, sejam de luzes ou de sombras, merecem ser acolhidos.
O resultado do encontro foi poético, ilustrado nos seguintes depoimentos:
“Foi um encontro muito bonito, muito significativo. Ao mesmo tempo em que recebi um calor,
também recebi uma brisa.”
“Fiquei emocionada em encontrar a minha menina”.
“A criança foi mostrando a confiança em mim, ao invés de eu adulta acolher a criança,
foi a criança que me acolheu”.
“A palavra era tão difícil para mim e, hoje, é a expressão mais cara”.
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